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لكن  املدنيني.  حاية  يف  لليوناميد  الرئيس  التفويض  يتمثل 

مساعدات  اىل  بحاجة  املدنيني  فيها  يكون  التي  الحاالت  يف 

الوحيدون  هم  اليوناميد  يف  العسكريني  األفراد  ويكون  إنسانية 

السنوات  خال  فعاً  حصل  كا  املنطقة،  يف  معهم  املتواجدون 

الستة من عمل البعثة.

P. 34

UNAMID’s core mandate is to protect 
civilians. However, in its six years of operation, 
there have been cases where UNAMID’s 
military personnel have been the only people 
on the ground in places where civilians are in 
need of assistance. H
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After more than six years, UNAMID has 
built nearly 50 compounds, team sites and 
community police centres in camps for 
displaced people. All of them are secured, 
24 hours each day, by UNAMID’s military 
personnel, who are strategically posted 
around these compounds to ensure the 
security of UNAMID’s premises.
مقراً   50 نحو  اليوناميد  شيدت  سنوات،  ست  من  أكرث  بعد 

مخيات  يف  للنازحني  املجتمعية  للرشطة  ومركزاً  فريق  وموقع 

من  الساعة  مدار  عىل  املرافق  هذه  جميع  تأمني  يتم  النزوح. 

نرشهم  يتم  الذين  لليوناميد  التابعني  العسكريني  األفراد  قبل 

أمن  لضان  املرافق  هذه  جميع  حول  اسرتاتيجية  مواقع  يف 

البعثة. ومرافق  مباين 
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Across Darfur, UNAMID has deployed some 
15,000 military personnel who hail from 
Ethiopia, Rwanda, Gambia, China, Mongolia, 
Nepal, Nigeria, Pakistan, Senegal, South 
Africa, Tanzania and Burkina Faso, among 
other countries.
عنرص   15,000 نحو  دارفور  أنحاء  جميع  يف  اليوناميد  نرشت 

ومنغوليا  والصني  وغامبيا  ورواندا  إثيوبيا  من  قدموا  عسكري 

والنيبال ونيجرييا وباكستان والسنغال وجنوب أفريقيا وتنزانيا 

وبوركينا فاسو، عاوة عىل بلدان أخرى.
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P. 6

Nearly two million people are living in 
camps for displaced people across Darfur. 
Many others struggle with security issues 
in the villages spread across the region. 
While Sudan has the primary responsibil-
ity to protect civilians in Darfur, UNA-
MID’s military peacekeepers support 
Government and community initiatives in 
protecting civilians.

فيا  دارفور  يف  للنازحني  مخيات  يف  مليوين شخص  نحو  يعيش 

يرصاع آخرون القضايا األمنية يف القرى املنترشة يف أرجاء اإلقليم. 

حاية  تجاه  األساسية  املسؤولية  يتحمل  السودان  أن  حني  ويف 

العسكري  املكون  يف  السام  حفظة  يدعم  دارف��ور،  يف  املدنيني 

لليوناميد مبادرات الحكومة واملجتمع يف حاية املدنيني.
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مــســـيـــرة نــحـــو  الـســــــالم

منذ بداية البعثة، ضحى نحو 50 جندياً من اليوناميد بحياتهم 

من أجل شعب دارفور فيا أصيب كثريون آخرون يف هجات. 

Since the Mission’s inception, nearly 50 
UNAMID soldiers have given their lives 
for the people of Darfur; many others have 
been injured in attacks. 
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After daily duties, the peacekeepers have per-
sonal time to themselves. Confined to their 
compounds while off duty, the soldiers spend 
their time in the best way they can.
بعد الواجبات اليومية، يكون لعنارص قوات حفظ السام وقت خاص 

للعناية بأنفسهم. ميكث الجنود داخل املعسكر بعد ساعات الدوام، 

ويقضون وقتهم يف أفضل طريقة ممكنة.
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As in any discipline, a high level of profes-
sional competency can only be achieved 
with preparation. Apart from the briefings 
that soldiers undergo in their own countries 
prior to arrival, they train constantly during 
their deployment here.

من  عال  مستوى  تحقيق  ميكن  تخصص،  أي  يف  الحال  هو  كا 

الجنود  يخضع  واالستعداد.  التحضري  خال  من  املهنية  الكفاءة 

اإلحاطات  اىل  باإلضافة  هنا  انتشارهم  أثناء  مستمر  لتدريب 

وصولهم. قبل  بلدانهم  يف  يتلقونها  التي 
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Darfur’s environmental conditions—the arid 
climate, the ubiquitous dust and the difficult 
terrain (which deteriorates rapidly during the 
rainy season)—represent a major challenge 
to peacekeeping operations; there is no way 
to avoid these conditions.
الجاف  كاملناخ  دارف���ور  يف  لبيئية  ا ل��ظ��روف  ا تشكل 

خال  سوءاً  تزداد  التي  الوعرة  والطرق  األتربة  وانتشار 

السام،  حفظ  لعمليات  كبرياً  تحدياً  األم��ط��ار  موسم 

لتجنبه.  وسيلة  هناك  وليست 

P. 68
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منذ بداية نرشهم هنا، ظل أفراد املكون العسكري التابع لليوناميد، من قادة عسكريني 

اىل جنود ميدانيني، يعملون للمساهمة يف إحال السام واإلستقرار بدارفور، من خال 

بذل الوقت و الجهد ويف بعض األحيان األرواح. ُصمم هذا الكتاب، مسرية نحو السام، 

ألبراز الوجه اإلنساين لهؤالء الجنود نساًء ورجاالً الذين يُنظر إليهم أحياناً كعنارص تهديد 

خالية من املشاعر بينا هم أناس من لحٍم ودم يعملون يف بيئة مليئة بالتحديات من 

أجل تحقيق هدف وحيد هو السام يف دارفور.    

وقد أُحرز تقدماً ملحوظاً خال السنوات القليلة املاضية – عىل مستوى محادثات السام 

رفيعة املستوى والوساطات املحلية – لكن التوتر يف دارفور مل يزل مستمراً بسبب التنافس 

حول املوارد الطبيعية، والنزاعات القبلية القدمية واإلشتباكات بني القوات الحكومية و 

الحركات املسلحة. وقد طالت هذه الرصاعات املتواصلة املدنيني األبرياء، وليس هناك 

شخصاً واحداً مل يتأثر بالعنف. 

ويف الوقت الذي تحسن فيه الوضع يف عدة مجاالت منذ بداية اإلشباكات التي بدأت 

قبل أكرث من عقد من الزمان، فإن الرصاع يف بعض أجزاء دارفور قد تصاعدت حدته، 

التابعني  السام  لحفظة  وإمنا  هنا  يعيشون  الذين  للمدنيني  فقط  ليس  تحدياً  مضيفاً 

لليوناميد كذلك. وبينا هناك إشارات للتعايف والتنمية تظهر عىل نطاق دارفور، إال إن 

العيش يف املعسكرات املؤقتة بسبب  الناس ما زالوا يقاسون شظف  مئات اآلالف من 

الرصاع الطويل.   

السودان  حكومة  ذلك  يف  مبا   – الجميع  فيها  يشارك  مصلحة  دارفور  يف  السام  يظل 

وشعب دارفور الذي عاىن طوياً. ويف هذا السياق، وكا يوضح هذا الكتاب، يعمل جنود 

اليوناميد لتحقيق األهداف الواردة يف التفويض املمنوح لهم واملتمثلة يف حاية املدنيني 

الحوار  التي تدخل اآلن يف مرحلة  السام  اإلنسانية ودعم عملية  املساعدات  وتسهيل 

الدارفوري الشامل.  

يهدف هذا الكتاب، والذي  نرُش يف مايو 2014 ليتزامن مع  اليوم العاملي لحفظة السام 

الجنسني  اليوناميد من  لحياة جنود  املتعددة  األبعاد  إبراز  اىل  املتحدة،  لألمم  التابعني 

وهم يؤدون واجباتهم. إن هذا الكتاب ليس فقط وثيقة إجال وتقدير لهؤالء الجنود 

الذين يعملون من أجل دعم التعايف يف دارفور، وإمنا ثناء للجنود الذين دفعوا الثمن 

باهظاً يف سبيل رحلة هذا اإلقليم نحو السام.

Since their first deployment here, UNAMID’s military person-
nel, from commanding officers to field soldiers, have been work-
ing to contribute to peace and stability in Darfur, giving their time, 
energy and, in some cases, their lives. This book, Marching Toward 
Peace, is designed to put a human face on these military women 
and men, who, while sometimes seen as stoic or even menacing fig-
ures, are, in the end, flesh-and-blood people working in a challeng-
ing environment to achieve a singular objective: peace in Darfur. 
 
On this objective, measurable progress has been made during the 
past few years—in high-level peace talks and in local-level me-
diations—but tensions in Darfur continue to emerge from com-
petition over natural resources, generations-old tribal feuds and 
clashes between Government forces and armed movements. 
Caught in these ongoing conflicts are innocent civilians; not a 
single person living here has been unaffected by the violence. 
 
While the situation has improved in many ways since the beginning 
of the clashes more than one decade ago, violence in some parts of 
Darfur has escalated, presenting a challenge not only for the civil-
ians living here but also for UNAMID’s peacekeepers. And while 
there are signs of recovery and development emerging across Dar-
fur, years of conflict have resulted in hundreds of thousands of 
people still enduring the hardships of life in temporary camps. 
 
Peace in Darfur remains an interest shared by everybody—including 
the Government of Sudan and, above all, the longsuffering people of 
Darfur. In this context, as this book illustrates, UNAMID’s military 
personnel have been working toward their mandate-driven objectives of 
protecting civilians, facilitating humanitarian assistance and supporting 
the peace process, which is now entering a Darfur-wide dialogue phase. 
 
This book, published in May 2014 to coincide with the Interna-
tional Day of United Nations Peacekeepers, is designed to show 
the many dimensions of the lives of UNAMID’s military women 
and men as they carry out their mandated tasks. This book serves 
not only as an homage to these soldiers working to support Dar-
fur’s recovery, but also as a tribute to the military personnel who 
have paid the ultimate price in the region’s journey to peace. 

INTRODUCTION
مــقــدمــــة

 )2011 م�����ارس   17( دارف�������ور.  ش����ال  ك���ت���م،  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  ت���اب���ع  ط����ائ����رات  م��ه��ب��ط  ت���ح���رس  م���درع���ة  ج��ن��د  ن��اق��ل��ة  يف  اف��ري��ق��ي��ا  ج���ن���وب  م���ن  س����ام  ح��ف��ظ��ة 
South African peacekeepers in an armoured personnel carrier guard UNAMID’s helipad in Kutum, North Darfur. (17 March 2011)
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Peacekeeper Pride
كبرياء قوات حفظ السالم

Across Darfur, UNAMID has deployed some 15,000 military 

personnel who hail from Ethiopia, Rwanda, Gambia, China, 

Mongolia, Nepal, Nigeria, Pakistan, Senegal, South Africa, Tanzania 

and Burkina Faso, among other countries. They are part of the military 

force protecting civilians, guarding UNAMID staff and ensuring the 

security and freedom of movement of humanitarian workers—all in 

the interest of supporting the peace process.

The soldiers working in Darfur dedicate months of their lives to a 

cause that, many of them say, makes them proud. The objectives 

here might be challenging and difficult to achieve. And even 

after more than six years of the Mission’s presence in Darfur, 

there still remains much work to be done. Still, the pride these 

soldiers show in their work is reflected in their commitment and 

dedication to saving lives.

قدموا  دارفور  أنحاء  جميع  يف  عسكري  عنرص   15,000 نحو  اليوناميد  نرشت 

وباكستان  ونيجرييا  والنيبال  ومنغوليا  والصني  وغامبيا  ورواندا  إثيوبيا  من 

أخرى.  بلدان  عىل  عاوة  فاسو،  وبوركينا  وتنزانيا  أفريقيا  وجنوب  والسنغال 

املدنيني  حاية  بها  املنوط  العسكرية  القوة  من  جزء  هم  العسكر  هؤالء 

املجال  يف  العاملني  تنقل  وحرية  أمن  وضان  اليوناميد  موظفي  وحراسة 

اإلقليم. يف  السام  عملية  دعم  أجل  من  جميعاً  يعملون  الذين  اإلنساين 

يقول  لسبب  حياتهم  من  أشهراً  دارفور  يف  العاملون  الجنود  كرس  لقد 

هذه  تحقيق  يكون  قد  فيه.  هم  مبا  فخورين  يجعلهم  أنه  منهم  الكثريون 

سنوات  ست  من  أكرث  مرور  بعد  وحتى  املنال.  وبعيدة  صعبة  األهداف 

يتعني  الذي  العمل  من  الكثري  هناك  يزال  ال  دارفور،  يف  البعثة  وجود  عىل 

يف  عملهم  يف  الجنود  هؤالء  يظهره  الذي  واإلعزاز  الفخز  ينعكس  به.  القيام 

األرواح. إنقاذ  يف  وتفانيهم  التزامهم 

Peacekeepers from Egypt participate in a parade at El Fasher’s Al Zubir Stadium in North Darfur as part of a commemoration event 
to celebrate for United Nations Day. (24 October 2012)
2012م( كتوبر  أ  24 ( املتحدة.  األمم  بيوم  االحتفال  مبناسبة  رفور  دا شال  يف  لفارش  ا مبدينة  لزبري  ا د  باستا موكب  يف  يشاركون  مرص  من  السام  حفظ  قوات  عنارص 
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Peacekeeper Pride
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2010م( ف���رباي���ر   17 ( دارف������ور.  ج��ن��وب  يف  ن��ي��اال  مب��دي��ن��ة  ال��ب��ع��ث��ة  ق���ي���ادة  إلس��ت��ق��ب��ال  م���درع���ة  ج��ن��د  ن��اق��ل��ة  يف  ي��ق��ف��ون  ال��ص��ني  م���ن  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص 

2009م( ديسمرب   2 ( دارفور.  شال  الفارش،  يف  اليوناميد  مقر  يف  التدريب  يتلقى  النيبالية  السام  حفظ  قوات  عنارص  أحد 

Peacekeepers from China stand in an armoured personnel carrier for the arrival of the Mission’s leadership in Nyala, South Darfur. (17 February 2010)

A Nepalese peacekeeper trains at UNAMID headquarters in El Fasher, North Darfur. (2 December 2009)

السالم حفظ  قوات  كبرياء 
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A Nigerian peacekeeper plays mu-
sic at UNAMID headquarters in 
El Fasher, North Darfur, during a 
ceremony to commemorate the In-
ternational Day of United Nations 
Peacekeepers. (29 May 2012)

يعزف  النيجريية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص  أحد 

دارفور،  الفارش، شال  يف  اليوناميد  مقر  يف  املوسيقى 

حفظ  لقوات  العاملي  باليوم  االحتفال  مراسم  خال 

السام التابعة لألمم املتحدة. )29 مايو 2012م(

Gambian peacekeepers participate in 
a memorial ceremony  for the victims 
of the Haiti earthquake at UNAMID’s 
headquarters in El Fasher, North 
Darfur. (9 March 2010)

عنارص قوات حفظ السام الغامبية يف مقر اليوناميد 

يف الفارش، شال دارفور يؤدون مراسم تأبني ضحايا 

الزلزال الذي رضب هايتي. )9 مارس 2010م(

A Nepalese peacekeeper participates 
in a ceremony to commemorate 
the International Day of United 
Nations Peacekeepers at UNAMID 
headquarters in El Fasher, North 
Darfur. (29 May 2013)
يف  يشارك  النيبالية  السام  حفظ  قوات  عنارص  أحد 

التابعة  السام  لقوات حفظ  الدويل  باليوم  االحتفال 

شال  الفارش،  يف  اليوناميد  مقر  يف  املتحدة  لألمم 

دارفور. )29 مايو 2013م(

Peacekeeper Pride
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السالم حفظ  قوات  كبرياء 
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Nearly two million people are living in camps for displaced people 
across Darfur. Many others struggle with security issues in the 
villages spread across the region. While Sudan has the primary 
responsibility to protect civilians in Darfur, UNAMID’s military 
peacekeepers support Government and community initiatives in 
protecting civilians.

Every year, UNAMID’s military component conducts some 50,000 
patrols in Darfur, with a daily average of 130 patrols, which are mainly 
done in rural areas where men are farming, women are collecting 
firewood and children are walking long distances to reach their 
schools. Troops conduct long- and short-range patrols, day and night, 
to provide protection and build confidence and trust among Darfuris. 
They also conduct patrols specifically to protect the humanitarian 
convoys that are delivering assistance to those in need.

Patrolling is one of the most fundamental activities in the daily 
routine of UNAMID’s military peacekeepers. To ensure these patrols 
go efficiently, the troops follow specific procedures, including 
thoroughly studying the areas in which they will be operating.

يعاين   فيا  رفور  دا يف  للنازحني  مخيات  يف  شخص  مليوين  نحو  يعيش 

يف  اإلقليم.  ء  أرجا يف  ملنترشة  ا لقرى  ا يف  األمنية  يا  لقضا ا من  آخرون 

املدنيني  حاية  تجاه  األساسية  املسؤولية  يتحمل  لسودان  ا أن  حني 

لحكومة  ا مبادرات  السام  حفظ  ق��وات  عنارص  تدعم  رف��ور،  دا يف 

املدنيني. حاية  يف  واملجتمع 

دورية   50,000 نحو  عام  كل  يف  لليوناميد  التابع  العسكري  العنرص  يجري 

أسايس،  بشكل  الريفية  املناطق  يف  اليوم،  يف  دورية   130 مبعدل  دارفور  يف 

ميشون  واألطفال  الحطب  يجمعن  والنساء  الزراعة  الرجال  ميارس  حيث 

القوات دوريات طويلة  تجري هذه  إىل مدارسهم.  للوصول  ملسافات طويلة 

الطأمنينة  وتوفري  الثقة  وبناء  الحاية  لتوفري  ونهارا،  ليا  األجل،  وقصرية 

التحديد  وجه  عىل  دوريات  كذلك  القوات  هذه  تسري  دارفور.  سكان  بني 

للمحتاجني. املساعدة  لتقديم  اإلنسانية  املساعدات  قوافل  لحاية 

التي  اليومية  الروتينية  األساسية  األنشطة  أكرث  من  الدوريات  تعترب 
هذه  إج��راء  لضان  لليوناميد.  التابعة  السام  حفظ  ق��وات  تجريها 
ذلك  يف  مبا  محددة،  إج��راءات  القوات  هذه  تتبع  بكفاءة،  الدوريات 

فيها. تعمل  سوف  التي  للمناطق  وافية  دراسة 

Ethiopian peacekeepers patrol at night in Graida, South Darfur. (25 July 2012)
2012م( يوليو   25 ( دارف��ور.  جنوب  قريضة،  يف  ليلية  دوري��ة  خ��ال  االثيوبية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص 

Protecting Civilians
حــمــايــة الــمــدنــيـيـن
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South African peacekeepers 
in an armoured personnel 
carrier guard UNAMID’s 
helipad in Kutum, North 
Darfur. (17 March 2011)

يف  افريقيا  ج��ن��وب  م��ن  س��ام  حفظة 

مهبط  ت��ح��رس  م��درع��ة  ج��ن��د  ن��اق��ل��ة 

كتم،  يف  لليوناميد  ت��اب��ع  ط��ائ��رات 

 )2011 م���ارس   17( دارف����ور.  ش��ال 

يف  افريقيا  جنوب  من  س��ام  حفظة 

مهبط  ت��ح��رس  م��درع��ة  جند  ناقلة 

شال  كتم،  يف  لليوناميد  تابع  طائرات 

 )2011 مارس   17 ( دارفور. 

South African peacekeepers 
in an armoured personnel 
carrier guard UNAMID’s 
helipad in Kutum, North 
Darfur. (17 March 2011)

A UNAMID peacekeeper 
from Egypt climbs into an 
armoured personnel carrier 
in Um Kadada, North Darfur, 
to go on night patrol to Hali 
Mussa. (26 September 2011) 
جند  ناقلة  يرتجل  م��رصي  س��ام  حافظ 

دارف��ور  ش��ال  ك���دادة،  أم  يف  م��درع��ة 

منطقة  يف  ليلية  دوري���ة  يف  للذهاب 

 )2012 سبتمرب   26( م���وىس.  ه���ايل 

الـمـدنـيـيـن حـمـايـة   
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Egyptian peacekeepers patrol in an armoured personnel carrier in Um Kadada, North Darfur. (27 September 2011)
2011م( س��ب��ت��م��رب   27( دارف������ور.  ش���ال  يف  ك�����دادة،  أم  يف  م���درع���ة  ج��ن��د  ن��اق��ل��ة  يف  دوري�����ة  يف  امل���رصي���ة   ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص 

Protecting Civilians
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A South African peacekeeper drives an armoured personnel carrier during a patrol to Kambut, North Darfur. (3 August 2010)
2010م( أغ��س��ط��س   3 ( دارف������ور.  ش����ال  يف  ك��م��ب��وت،  يف  م���درع���ة  ج��ن��د  ن��اق��ل��ة  ي���ق���ود  اف��ري��ق��ي��ة  ال��ج��ن��وب  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  أف�����راد  أح����د 

الـمـدنـيـيـن حـمـايـة   
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A Senegalese officer briefs 
his soldiers in UNAMID’s 
base in Um Baro, North Dar-
fur, before going on patrol. 
(15 November 2011)
قاعدة  يف  جنوده  يطلع  سنغايل  ضابط 

لليوناميد يف أم برو بشال دارفور، قبل 

2011م( انطاق دوريتهم. )15 نوفمرب 

Senegalese peacekeepers, 
based in Um Baro, North 
Darfur, patrol on the out-
skirts of Basma village. (15 
November 2011)
السنغالية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص 

يف  دارف��ور  بشال  برو  أم  يف  املتمركزة 

دورية عىل املناطق املحيطة بقرية بسمة. 

)15 نوفمرب 2011م(

Ethiopian peacekeepers based in 
Graida, South Darfur, patrol for-
ested areas to protect women col-
lecting firewood. (25 July 2012)
االثيوبية  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

يف  دارف���ور،  جنوب  قريضة،  يف  املتمركزة 

النساء  لحاية  الغابية  باملناطق  دوري��ة 

2012م( يوليو   25( الحطب.  يجمعن  الايئ 

الـمـدنـيـيـن حـمـايـة   
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Rwandan peacekeepers escort World Food Pro-
gramme trucks during a trip from El Fasher to 
Shangil Tobaya, North Darfur. (10 February 2014)

ع��ن��ارص ق���وات ح��ف��ظ ال��س��ام ال���روان���دي���ة ي��راف��ق��ون ش��اح��ن��ات 

ت��اب��ع��ة ل��ربن��ام��ج ال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي خ���ال رح��ل��ت��ه��ا م��ن ال��ف��ارش 

2014م( ف��رباي��ر   10( دارف������ور.  ش���ال  ط��وب��اي��ة،  ش��ن��ق��ل  إىل 

Peacekeepers from Rwanda and Ethiopia discuss their duties in Tabit, North Darfur, as part of their work to protect 
a convoy of World Food Programme trucks traveling from El Fasher to Shangil Tobaya. (10 February 2014)

لحاية  عملهم  م��ن  ك��ج��زء  دارف�����ور،  ش���ال  ت��اب��ت،  يف  واج��ب��ات��ه��م  ي��ن��اق��ش��ون  وإث��ي��وب��ي��ا  روان����دا  م��ن  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

2014م( ف���رباي���ر   10( ط��وب��اي��ة.  ش��ن��ق��ل  إىل  ال���ف���ارش  م���ن  رح��ل��ت��ه��ا  خ���ال  ال��ع��امل��ي  ال���غ���ذاء  ل��ربن��ام��ج  ت��اب��ع��ة  ش��اح��ن��ات  ق��اف��ل��ة 

الـمـدنـيـيـن حـمـايـة   



22 MARCHING TOWARD PEACE

South African peacekeepers 
prepare for a night patrol to 
the Kassab camp for internally 
displaced people in Kutum, 
North Darfur. (26 March 2012)

الجنوب  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

يف  ليلية  ل��دوري��ة  يستعدون  أفريقية 

كتم،  يف  ل��ل��ن��ازح��ني  ك��س��اب  معسكر 

2012م( م���ارس   26( دارف�����ور.  ش���ال 

Egyptian peacekeepers patrol 
at night in Hali Mussa, North 
Darfur. (26 September 2011)
املرصية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

م��وىس،  ح��ل��ة  يف  ليلية  دوري����ة  خ���ال 

2011م( سبتمرب   26( دارف����ور.  ش��ال 

A South African peacekeeper 
patrols on foot at night in the 
Kassab camp for internally 
displaced people in Kutum, 
North Darfur. (26 March 2012)

أح����د ع��ن��ارص ق����وات ح��ف��ظ ال��س��ام 

راجلة  ليلية  دوري��ة  يف  أفريقية  الجنوب 

كتم،  يف  ل��ل��ن��ازح��ني  ك��س��اب  مخيم  يف 

2012م( م���ارس   26( دارف�����ور.  ش���ال 

Protecting Civilians
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الـمـدنـيـيـن حـمـايـة   
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الرواندية  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  عنارص 

الغذاء  لربنامج  تابعة  شاحنات  يرافقون 

شنقل  إىل  الفارش  من  رحلتها  العاملي خال 

2014م( فرباير   10( دارفور.  شال  طوباية، 

A South African peacekeeper 
keeps watch from an armoured 
personnel carrier during a night 
patrol in the Kassab camp for 
internally displaced people in 
North Darfur. (26 March 2012)

الجنوب  السام  حفظ  قوات  عنارص  أحد 

أفريقية يراقب الوضع من ناقلة جند مدرعة 

خال دورية ليلية يف مخيم كساب للنازحني 

يف شال دارفور. )26 مارس 2012م(

A UNAMID peacekeeper from 
Ethiopia climbs into an ar-
moured personnel carrier in 
Graida, South Darfur, on night 
patrol. (25 July 2012)

جند  ناقلة  ايل  يصعد  أثيويب  سام  حافظ 

مدرعة يف قريضة، جنوب دارفور للذهاب يف 

دورية ليلية. )25 يوليو 2012( 

UNAMID troops from Rwan-
da escort a World Food Pro-
gramme convoy traveling from 
El Fasher to Shangil Tobaya, 
North Darfur. (10 February 2014)

الـمـدنـيـيـن حـمـايـة   
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2012م( م��ارس   26( دارف���ور.  ش��ال  يف  للنازحني  كساب  مخيم  يف  ليلية  دوري���ة  خ��ال  م��درع��ة  جند  ناقلة  يف  يجلس  أفريقية  الجنوب  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 
A South African peacekeeper rides in an armoured personnel carrier during a night patrol in the Kassab camp for internally displaced people in North Darfur. (26 March 2012)

Protecting Civilians
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2012م( مارس   28 ( رفور.  دا شال  لفروق،  املدى  طويلة  دورية  خال  مدرعة  جند  قلة  نا يركوبون  أفريقية  لجنوب  ا السام  حفظ  قوات  عنارص 

South African peacekeepers ride in an armoured personnel carrier during a long-range patrol to Forog, North Darfur. (28 March 2012)

الـمـدنـيـيـن حـمـايـة   
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An Egyptian peacekeeper drives an ambulance during an evening patrol to Hali Mussa, North Darfur. (26 September 2011)
2011م( سبتمرب   26 ( دارفور.  شال  موىس،  بحلة  مسائية  دورية  أثناء  إسعاف  سيارة  يقود  املرصية  السام  حفظ  قوات  عنارص  أحد 

Thai peacekeepers patrol in an armoured personnel 
carrier in Muhkjar, West Darfur. (29 March 2011)

ناقلة  داخ��ل  دوري��ة  يف  لتاياندية  ا ل��س��ام  ا حفظ  ق��وات  عنارص 

2011م( م���ارس   29 ( دارف����ور.  غ��رب  م��ك��ج��ر،  يف  م��درع��ة  ج��ن��د 

الـمـدنـيـيـن حـمـايـة   
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2011م( م��ارس   29( دارف���ور.  غ��رب  مكجر،  منطقة  يف  دوري���ة  خ��ال  م��درع��ة  جند  ناقلة  يف  التاياندية  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  عنارص 
Thai peacekeepers patrol in an armoured personnel carrier in Muhkjar, West Darfur. (29 March 2011)

Protecting Civilians
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A Nigerian peacekeeper patrols in the market area of Labado, East Darfur. The village was abandoned due to clashes between Government forces and armed movements. (19 November 2013)
2013م( ن���وف���م���رب   19 ( م���س���ل���ح���ة.  وح����رك����ات  ل���ح���ك���وم���ة  ا ق������وات  ب����ني  ك���ات  ش���ت���ب���ا ا ب��س��ب��ب  ي���ة  ل���ق���ر ا ه���ج���ر  ت����م   . رف��������ور دا رشق  ب���ل���ب���دو،  ل����س����وق  ا م��ن��ط��ق��ة  يف  ي���ج���ريي���ا  ن���ا م����ن  س�����ام  ف���ظ  ح���ا

الـمـدنـيـيـن حـمـايـة   
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A Nepalese peacekeeper keeps watch over World Food Programme personnel in the Kassab camp for internally displaced people in North Darfur. (27 August 2012)
2012م( أغ��س��ط��س   27( دارف������ور.  ش���ال  يف  ل��ل��ن��ازح��ني  ك��س��اب  م��خ��ي��م  يف  ال��ع��امل��ي  ال���غ���ذاء  ب��رن��ام��ج  م��وظ��ف��ي  أح���د  ي���راق���ب  ال��ن��ي��ب��ال��ي��ة  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص  أح���د 

Two farmers travel by cart near the Kalma camp for internally displaced people in 
South Darfur, escorted by peacekeepers from Nigeria. (11 August 2010)

ج��ن��وب  ل���ل���ن���ازح���ني يف  ك��ل��م��ة  م��خ��ي��م  ق����رب  ع���رب���ة  م���ن  ع���ىل  م���س���اف���ران  م����زارع����ان 

2010م( أغ���س���ط���س   11 ( ال���ن���ي���ج���ريي���ة.  ال����س����ام  ح���ف���ظ  ق�����وات  مب���راف���ق���ة  دارف�������ور 

Protecting Civilians
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الـمـدنـيـيـن حـمـايـة   
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Humanitarian Work
الــعـمـل اإلنـسـانـي

UNAMID’s core mandate is to protect civilians. However, in its 

six years of operation, there have been cases where UNAMID’s 

military personnel have been the only people on the ground in 

places where civilians are in need of assistance. In these cases, 

other agendas are set aside and peacekeepers simply provide help, 

such as sharing their food rations, delivering water, rebuilding 

health clinics and offering medical care.

This humanitarian work, which falls outside the Mission’s core 

mandate, represents the troops’ commitment to Darfur’s people. In 

the end, as any of UNAMID’s military peacekeepers will say when 

asked, there is no option other than to reach out to those in need.

لكن  ملدنيني.  ا حاية  يف  ميد  لليونا لرئيس  ا لتفويض  ا يتمثل 

ت  عدا مسا ىل  ا جة  بحا ملدنيني  ا فيها  ي��ك��ون  ل��ت��ي  ا الت  ل��ح��ا ا يف 

لوحيدون  ا هم  ميد  ليونا ا يف  لعسكريني  ا د  ألفرا ا ويكون  نية  نسا إ

ت  لسنوا ا خال  فعاً  حصل  كا   ، ملنطقة ا يف  معهم  جدون  ملتوا ا

ف  ألهدا ا كل  توضع  الت  لحا ا تلك  ففي   . لبعثة ا عمل  من  لستة  ا

مثل  عدة  ملسا ا بتوفري  لسام  ا حفظ  قوات  وتقوم  نباً  جا ألخرى  ا

ت  دا لعيا ا ء  بنا ة  د عا إ و ه  مليا ا وتقديم  ئية  ا لغذ ا حصصهم  سم  تقا

. لطبية ا ية  لرعا ا وتقديم  لصحية  ا

دارف��ور،  أهل  تجاه  لبعثة  ا قوات  لتزام  ا اإلنساين  العمل  هذا  ميثل 

فرد  أي  يقول  وكا  اآلخر،  ويف  األسايس.  تفويضها  خارج  يقع  انه  رغم 

مع  لتعاطف  ا سوى  آخر  خيار  ال  يُسأل،  عندما  ليوناميد  ا يف  عسكري 

بالعون. ومدهم  املحتاجني 

A South African peacekeeper helps a woman pump water at night in the Kassab camp for internally displaced people in North 
Darfur. (26 March 2012)
م���ارس 2012م(  26( دارف�����ور.  ش���ال  ل��ل��ن��ازح��ني يف  ك��س��اب  مخيم  ل��ي��ا يف  امل���اء  ل��ض��خ  ال��ن��س��اء  إح���دى  ي��س��اع��د  أف��ري��ق��ي��ة  ال��ج��ن��وب  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح���د 
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Nigerian peacekeepers register locals from Labado, East Darfur, at UNAMID’s base prior to being given care by the Mission’s medics. (20 November 2013)
2013م( نوفمرب   20( بالبعثة.  الطبيني  املسفعني  قبل  من  لهم  الطبية  العناية  تقديم  قبل  لليوناميد  قاعدة  يف  دارف��ور  رشق  يف  لبدو  من  املحليني  السكان  يسجلون  النيجريية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص 

A woman with her sick child waits to be assisted by UNAMID medics in 
Basma, North Darfur. (15 November 2011)
امرأة مع طفلها املريض تنتظر مساعدة من املسعفني الطبيني باليوناميد يف بسمة، شال دارفور. )15 نوفمرب 2011م(

Humanitarian Work
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اإلنـسـانـي الــعـمـل 
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A UNAMID doctor from Nigeria assists a local woman with an eye problem at UNAMID’s base in El Daein, East Darfur. (9 October 2012)
2012م( أك��ت��وب��ر   9( دارف������ور.  ب���رشق  ال��ض��ع��ني  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  ق���اع���دة  يف  ال��ع��ني  يف  م��ش��ك��ل��ة  م���ن  ت��ع��اين  امل��ح��ل��ي��ني  ال��س��ك��ان  م���ن  ام�����رأة  ي��س��اع��د  ب��ال��ي��ون��ام��ي��د  ن��ي��ج��ريي  ط��ب��ي��ب 

A Senegalese peacekeeper assists a child with an eye infection in Basma, North 
Darfur. (15 November 2011)
احد عنارص قوات حفظ السام السنغالية يساعد طفل يعاين من إلتهاب يف العني يف بسمة، شال دارفور. )15 نوفمرب 2011م(

اإلنـسـانـي الــعـمـل 
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A Mongolian peacekeeper attends to a child while his mother is checked by a UNAMID doctor in Kabkabiya, North Darfur. (10 December 2012)
2012م( ديسمرب   10( دارف����ور.  ش��ال  يف  كبكابية  يف  اليوناميد  م��ن  طبيب  قبل  م��ن  وال��دت��ه  فحص  فيه  يتم  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  بطفل  تعتني  املنغولية  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  عنارص  اح��د 

A Nigerian peacekeeper checks the blood pressure of a sick child at UNAMID’s base 
in El Daein, East Darfur. (9 October 2012)

اح�����د ع����ن����ارص ق�������وات ح���ف���ظ ال����س����ام ال���ن���ي���ج���ريي���ة ي���ق���ي���س ض���غ���ط ال�������دم ل��ط��ف��ل 

2012م( أك���ت���وب���ر   9 ( دارف��������ور.  ب����رشق  ال��ض��ع��ني  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  ق���اع���دة  يف  م���ري���ض 

Humanitarian Work
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An Egyptian peacekeeper assists a patient in UNAMID’s clinic in Um Kadada, North Darfur. (26 September 2011)
2011م( سبتمرب   26( دارف�����ور.  ش���ال  يف  ك�����دادة،  أم  يف  لليوناميد  ع��ي��ادة  يف  م��ري��ض��اً  ي��س��اع��د  امل��رصي��ة  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح���د 

A Nepalese peacekeeper examines a child in Kuma Garadayat, North Darfur. (19 May 2011)
2011م( م��اي��و   19( دارف�����ور.  ش���ال  ق��رض��اي��ات،  ك��وم��ا  يف  األط��ف��ال  أح���د  يفحص  النيبالية  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح���د 

اإلنـسـانـي الــعـمـل 
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2011م( م��ارس   20( دارف���ور.  غ��رب  ب��ورو،  يف  املحيل  املجتمع  ق��ادة  مع  يجتمعون  التاياندية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص 
Thai peacekeepers meet with community leaders in Buru, West Darfur. (20 March 2011)

Humanitarian Work
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Thai peacekeepers greet children in Muhkjar, West Darfur. (29 March 2011)
2011م( مارس   29( دارف��ور.  غرب  مكجر،  يف  األطفال  عىل  التحية  يلقون  التاياندية  السام  حفظ  قوات  عنارص 

اإلنـسـانـي الــعـمـل 
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Mr. Abdurrahman Ibrahim, headmaster of the school in Labado, East Darfur, helps UNAMID troops as they provide potable water 
to the school, which recently reopened after being inoperative for nearly seven months. (19 November 2013)

امل��ي��اه  ي����وف����رون  ال��ي��ون��ام��ي��د وه����م  ق�����وات  ي��س��اع��د ع���ن���ارص  ل���ب���دو، رشق دارف��������ور،  إب���راه���ي���م، م���دي���ر م���درس���ة يف  ال���رح���م���ن  ال��س��ي��د ع��ب��د 

2013م( ن���وف���م���رب   19( أش����ه����ر.  س��ب��ع��ة  ل��ن��ح��و  م��ع��ط��ل��ة  ك���ان���ت  أن  ب���ع���د  م����ؤخ����را  ف��ت��ح��ه��ا  أع���ي���د  ال������ذي  ل���ل���م���درس���ة  ل���ل���رشب  ال���ص���ال���ح���ة 

Children from Forog, North Darfur, pose for a photo beside a water 
tank installed by South African peacekeepers. (28 March 2012)

أط��ف��ال م��ن ف����روق، ش���ال دارف�����ور، ي��ق��ف��ون إلل��ت��ق��اط ص���ورة ل��ه��م ب��ال��ق��رب من 

2012م( م���ارس   28( أف��ري��ق��ي��ة.  ال��ج��ن��وب  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ركبته  م��ي��اه  خ���زان 

Humanitarian Work
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A peacekeeper cleans in the El 
Fasher Women’s Hospital in North 
Darfur, as part of a campaign to 
commemorate Nelson Mandela 
Day. (18 July 2013)

ال��س��ام ينظف  أح���د ع��ن��ارص ق���وات ح��ف��ظ 

ش��ال  يف  ل��ل��ن��س��اء  ال��ف��ارش  مستشفى  يف 

ذك��رى  إلح��ي��اء  حملة  م��ن  ك��ج��زء  دارف����ور 

2013م( يوليو   18( مانديا.  نيلسون  ي��وم 

A South African peacekeeper gives 
a radio to a member of the nomadic 
community in Damra Toma, North 
Darfur. (14 February 2012)

الجنوب  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح��د 

دم��رة  يف  ال��ب��دو  ألح��د  رادي���و  يقدم  أفريقية 

2012م( ف��رباي��ر   14( دارف���ور.  ش��ال  ت��وم��ا، 

Nigerian peacekeepers register lo-
cals from Labado, East Darfur, at 
UNAMID’s base prior to being 
given care by the Mission’s medics. 
(20 November 2013)

يسجلون  النيجريية  السام  حفظ  قوات  عنارص 

السكان املحليني من لبدو يف رشق دارفور يف قاعدة 

لليوناميد قبل تقديم العناية الطبية لهم من قبل 

2013م( نوفمرب   20( بالبعثة.  الطبيني  املسفعني 

Humanitarian Work
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اإلنـسـانـي الــعـمـل 
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South African peacekeepers unload supplies for the local medical clinic in Kutum, North Darfur. (12 August 2012)
2012م( أغ��س��ط��س   12( دارف�����ور.  ش���ال  ك��ت��م،  يف  محلية  طبية  ل��ع��ي��ادة  إم�����دادات  ي��ف��رغ��ون  أف��ري��ق��ي��ة  ال��ج��ن��وب  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

Peacekeepers sing and dance with members of a nomadic community in Damra Toma, 
North Darfur. (14 February 2012)
الرحل يف دمرة توما، شال دارفور. )14 فرباير 2012م( البدو  عنارص قوات حفظ السام يغنون ويرقصون مع أعضاء مجتمع 

اإلنـسـانـي الــعـمـل 
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A Rwandan peacekeeper in 
Nertiti, Central Darfur, performs 
during the official inauguration 
of the Nertiti Women’s Market, 
built by the Rwandan contin-
gent. (20 November 2012)

أحد عنارص قوات حفظ السام الرواندية 

يف نريتيتي يف وسط دارفور خال االفتتاح 

أنشاتها  النساء يف نريتيتي  الرسمي لسوق 

2012م( نوفمرب   20( الرواندية.  الوحدة 

A Rwandan peacekeeper con-
verses with students at the 
secondary school for boys and 
girls in Um Maraheik, North 
Darfur. (24 July 2013)

أح���د ع��ن��ارص ق����وات ح��ف��ظ ال��س��ام 

املدرسة  ط��اب  مع  يتحدث  الرواندية 

مراحيك،  أم  يف  والبنات  للبنني  الثانوية 

2013م( يوليو   24( دارف����ور.  ش��ال 

Humanitarian Work
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Mission Protection
حـمـايـة الـبـعـثـة

After more than six years, UNAMID has built nearly 50 compounds, 

team sites and community police centres in camps for displaced 

people. All of them are secured, 24 hours each day, by UNAMID’s 

military personnel, who are strategically posted around these 

compounds to ensure the security of UNAMID’s premises.

Keeping the Mission’s installations secure requires a long 

attention span. Sentinels alternate between duty and rest, 

normally at two-hour intervals, to maintain high physical and 

mental acuity. While keeping watch, the peacekeepers do not 

joke with each other or relax.

فريق  وموقع  مقراً   50 نحو  اليوناميد  شيدت  سنوات،  ست  من  أكرث  بعد 

جميع  تأمني  يتم  النزوح.  مخيات  يف  للنازحني  املجتمعية  للرشطة  ومركزاً 

لليوناميد  التابعني  هذه املرافق عىل مدار الساعة من قبل األفراد العسكريني 

لضان  املرافق  هذه  جميع  حول  اسرتاتيجية  مواقع  يف  نرشهم  يتم  الذين 

البعثة. ومرافق  مباين  أمن 

حراس  خال  من  االهتام  من  طويلة  فرتة  البعثة  منشآت  تأمني  يتطلب 

الحفاظ  العمل والراحة بفرتات مدتها ساعتني من أجل  بالتناوب بني  يعملون 

الوقت  يف  املستويات.  أعىل  يف  الحراس  لهؤالء  والعقيل  البدين  النشاط  عىل 

مع  السام  حفظ  قوات  افراد  ميزح  ال  املراقبة،  عملية  فيه  تستمر  الذي 

يسرتخون. أو  البعض  بعضهم 

A Nigerian peacekeeper keeps watch in one of the guard towers at UNAMID’s base in El Daein, East Darfur. (7 October 2012)
2012م( أك��ت��وب��ر   7( دارف����ور.  ب��رشق  الضعني  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  امل��راق��ب��ة  أب���راج  أح��د  ع��ىل  م��ن  ال��وض��ع  ي��راق��ب  النيجريية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح��د 
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Gambian peacekeepers patrol along 
the perimeter of UNAMID’s head-
quarters in El Fasher, North Darfur. 
(10 November 2011)

ع��ن��ارص ق����وات ح��ف��ظ ال��س��ام ال��غ��ام��ب��ي��ة يف 

يف  اليوناميد  مقر  محيط  ط��ول  ع��ىل  دوري���ة 

2011م( نوفمرب   10( دارف���ور.  ش��ال  ال��ف��ارش، 

A Gambian peacekeeper descends 
from a watchtower at UNAMID’s 
headquarters in El Fasher, North 
Darfur. (8 May 2013)
الغامبية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح��د 

اليوناميد  مقر  يف  املراقبة  اب��راج  أحد  من  ينزل 

2013م( مايو   8( دارف���ور.  ش��ال  ال��ف��ارش،  يف 

Mission Protection
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Nigerian peacekeepers keep watch in a guard tower in El Daein, East Darfur. (7 October 2012)
2012م( بر  كتو أ  7 (  . رفور ا د برشق  لضعني  ا يف  قبة  ملرا ا ج  برا أ أحد  يف  يقفون  لنيجريية  ا لسام  ا حفظ  قوات  عنارص 

A Rwandan peacekeeper secures the perimeter of the UNAMID base in Kabkabiya, North 
Darfur. (11 December 2012)
2012م( ديسمرب   11( دارف��ور.  شال  يف  كبكابية  يف  اليوناميد  قاعدة  يؤمن  الرواندية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص  أحد 

الـبـعـثـة حـمـايـة 
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Mission Protection
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السنغالية  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 

يف  اليوناميد  لقاعدة  الرئيسية  البوابة  يؤمن 

2011م( نوفمرب   14( دارف���ور.  بشال  ب��رو  أم 

A Senegalese peacekeeper guards 
the entrance to UNAMID’s base 
in Um Baro, North Darfur. (14 
November 2011)

Rwandan peacekeepers guard the 
Mission’s temporary base in El Se-
reif, North Darfur. (16 July 2013)
ع��ن��ارص ق����وات ح��ف��ظ ال���س���ام ال��روان��دي��ة 

يف  للبعثة  م��ؤق��ت��ة  ق��اع��دة  ت��أم��ني  مهمة  يف 

)2013 يوليو   16( دارف���ور.  ش��ال  ال��ري��ف، 

An Ethiopian peacekeeper keeps 
watch at UNAMID’s base in Grai-
da, South Darfur. (24 July 2012)
االثيوبية  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  ع��ن��ارص  أح��د 

ل��ل��ي��ون��ام��ي��د يف  ال��وض��ع يف ق��اع��دة  ي��راق��ب 

2012م( يوليو   24( دارف��ور.  جنوب  قريضة، 

الـبـعـثـة حـمـايـة 
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A Senegalese peacekeeper guards 
at UNAMID’s base in Um Baro, 
North Darfur. (14 November 2011)
السنغالية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 

أم  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  ال��وض��ع  ي��راق��ب 

2011م( نوفمرب   14( دارف���ور.  بشال  ب��رو 

Mongolian peacekeepers change 
shifts in Kabkabiya, North Dar-
fur. (10 December 2012)

املنغولية  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

يف  ك��ب��ك��اب��ي��ة  يف  ع��م��ل  ن��وب��ة  ت��غ��ي��ري  يف 

2012م( دي��س��م��رب   10( دارف�����ور.  ش���ال 

Gambian peacekeepers return to 
their camp after their shift in the 
guard towers at UNAMID’s head-
quarters in El Fasher, NOrth Dar-
fur. (10 November 2011)

مقر  اىل  ي��ع��ودون  غامبيا  من  س��ام  حفظة 

حراسة  ف��رتة  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد  وحدتهم 

يف  لليوناميد  الرئييس  امل��ق��ر  يف  ال���ربج  يف 

    )20122 نوفمرب   10( دارف��ور.  شال  الفارش، 

Mission Protection
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Nigerian peacekeepers prepare for a night patrol on foot at UNAMID’s base in El Daein, East Darfur. (9 October 2012)
2012م( أكتوبر   9 ( دارفور.  برشق  الضعني  يف  اليوناميد  قاعدة  يف  األقدام  عىل  مشيا  ليلية  دورية  إلجراء  يستعدون  النيجريية  السام  حفظ  قوات  عنارص 

Nigerian peacekeepers prepare for a night patrol on foot at UNAMID’s base in El 
Daein, East Darfur. (9 October 2012)
ع����ن����ارص ق�������وات ح���ف���ظ ال�����س�����ام ال���ن���ي���ج���ريي���ة ي���س���ت���ع���دون إلج���������راء دوري���������ة ل���ي���ل���ي���ة م��ش��ي��ا 

2012م( أك���ت���وب���ر   9( دارف����������ور.  ب�����رشق  ال���ض���ع���ني  يف  ال���ي���ون���ام���ي���د  ق����اع����دة  يف  األق���������دام  ع����ىل 

الـبـعـثـة حـمـايـة 
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A Nigerian peacekeeper patrols UNAMID’s base in El Daein, East Darfur. (9 October 2012)
)2012 أكتوبر   9( دارف���ور.  ب��رشق  الضعني  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  دوري���ة  يف  النيجريية  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 

Nigerian peacekeepers patrol UNAMID’s base in El Dae-
in, East Darfur. (9 October 2012)
ع��ن��ارص ق����وات ح��ف��ظ ال��س��ام ال��ن��ي��ج��ريي��ة ي��ج��رون دوري����ة يف ق��اع��دة 

2012م( أك��ت��وب��ر   9( دارف�������ور.  ب����رشق  ال��ض��ع��ني  يف  ال��ي��ون��ام��ي��د 

Mission Protection
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Environmental Challenges
التـحـديـات الـبـيـئـيـة

Darfur’s environmental conditions—the arid climate, the ubiquitous 

dust and the difficult terrain, which deteriorates rapidly during 

the rainy season—represent a major challenge to peacekeeping 

operations; there is no way to avoid these conditions. Even seemingly 

short road trips can take hours over rough roads, and some patrols 

can be postponed or even cancelled due to rapidly changing weather 

during the rainy season, which causes flash flooding in areas that the 

week before might have been completely dry.

These conditions affect the Mission’s ability to move rapidly to hotspot 

areas; the only way to mitigate the effects of these environmental 

challenges is careful contingency planning. In addition to causing 

operational challenges, Darfur’s environment inevitably has a 

deleterious effect on the health of UNAMID’s peacekeepers, most of 

whom come from countries with extremely different climates.

كل  يف  ملنترش  ا ر  لغبا وا رفور  ا د يف  حل  لقا ا خ  ملنا كا لبيئية  ا لظروف  ا متثل 

ر  ألمطا ا موسم  خال  برعة  تتدهور  لتي  ا لصعبة  ا ريس  لتضا وا ن  مكا

 . لتجنبها وسيلة  ك  هنا وليست   ، لسام ا حفظ  لعمليات  كبرياً  ياً  تحد

فقد  وعورتها  بسبب  نها  أ ال  إ قصرية  تبدو  لطرق  ا أن  من  لرغم  ا عىل 

حتى  و  أ ت  يا لدور ا بعض  تأجيل  حتاالت  ا مع  عات  سا لرحلة  ا تستغرق 

لتي  ا ر  ألمطا ا موسم  خال  لطقس  ا يف  لريع  ا لتغري  ا بسبب  ؤها  لغا إ

ع  أسبو قبل  ماً  متا فة  جا نت  كا رمبا  لتي  ا طق  ملنا ا يف  نات  فيضا تسبب 

. ر ألمطا ا هطول  من 

طق  ملنا ا ىل  إ برعة  لتحرك  ا عىل  لبعثة  ا قدرة  عىل  لظروف  ا هذه  تؤثر 

ت  لتحديا ا هذه  ر  آثا من  للتخفيف  لوحيد  ا لسبيل  ا أن  حيث  ؛  خنة لسا ا

لتسبب  ا ىل  إ فة  إلضا با  . لحذر ا من  بشئ  رئ  للطوا لتخطيط  ا هو  لبيئية  ا

ت  قوا صحة  عىل  ر  ضا ثري  تأ رفور  ا د يف  للبيئة   ، لتشغيلية ا ت  لتحديا ا يف 

ت  ذا ن  بلدا من  تون  يأ معظمهم  ألن  ميد  لليونا بعة  لتا ا لسام  ا حفظ 

ية. للغا مختلفة  خات  منا

Egyptian peacekeepers patrol Um Kadada, North Darfur, in an armoured personnel carrier. (27 September 2011)
2011م( س��ب��ت��م��رب   27( دارف������ور.  ش���ال  يف  ك�����دادة  ب���أم  دوري�����ة  خ���ال  م���درع���ة  ج��ن��د  ن��اق��ل��ة  يف  امل���رصي���ة  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص 
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2011م( م��ارس   30( دارف����ور.  غ��رب  ب���ورو،  إىل  مكجر  م��ن  امل��دى  طويلة  دوري���ة  خ��ال  معطوباً  إط���اراً  ي��غ��ريون  التاياندية  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  عنارص 
Thai peacekeepers change a flat tire during a long-range patrol from Muhkjar to Buru, West Darfur. (30 March 2011)

Environmental Challenges
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Nepalese peacekeepers push a broken truck during a road exercise in Kabkabiya, North Darfur. (27 June 2010)
2010م( يونيو   27( دارف����ور.  ش��ال  يف  كبكابية  يف  ال��ط��رق  ع��ىل  ت��دري��ب  أث��ن��اء  معطوبة  شاحنة  يدفعون  النيبالية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

الـبـيـئـيـة التـحـديـات 
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South African peacekeepers pre-
pare a cable to pull a vehicle stuck 
in the mud in Kutum, North Dar-
fur. (4 August 2010)

أفريقية  الجنوب  السام  حفظ  قوات  عنارص 

الوحل  يف  عالقة  سيارة  لسحب  كاباً  يجهزون 

2010م( أغسطس   4( دارف��ور.  شال  كتم،  يف 

A South African peacekeeper 
waits for assistance after his 
vehicle got stuck in the mud 
next to a water point in Kutum, 
North Darfur. (3 August 2010)

أفريقية  الجنوب  السام  حفظ  قوات  عنارص 

سيارتهم  علقت  أن  بعد  املساعدة  ينتظرون 

يف  امل��ي��اه  نقطة  م��ن  ب��ال��ق��رب  ال��وح��ل  يف 

2010م( أغسطس   3( دارف���ور.  ش��ال  كتم، 

Nepalese peacekeepers drive on 
a muddy road during a training 
exercise in Saraf Omra, North 
Darfur. (26 June 2010)

عىل  النيبالية   السام  حفظ  ق��وات  عنارص 

ط��ري��ق م��وح��ل خ���ال ت��دري��ب��ات يف رسف 

2010م( يونيو   26( دارف���ور.  بشال  عمرة 

Environmental Challenges
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الـبـيـئـيـة التـحـديـات 
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A Rwandan peacekeeper stands watch 
during a mission in a deserted area near 
Tora, North Darfur. (19 April 2010)

ال��روان��دي��ة  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  ع��ن��ارص  أح��د 

مهجورة  منطقة  يف  مهمة  خال  الوضع  يراقب 

2010م( أبريل   19( دارفور.  شال  يف  تورا  قرب 

الـبـيـئـيـة التـحـديـات 
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2013م( أك��ت��وب��ر   4( مت���ار.  ق��ري��ة  إىل  ال��ط��ري��ق  ع��ىل  م��وح��ل��ة  منطقة  يف  دوري�����ات  خ���ال  دارف�����ور  غ���رب  يف  ف��ورب��ران��ق��ا  يف  امل��ت��م��رك��زة  ال��ب��ورك��ي��ن��ي��ة  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح���د 
A peacekeeper from Burkina Fasso, stationed in Forobaranga, West Darfur, patrols in a muddy area on the way to Tamar village. (4 October 2013)

Environmental Challenges
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An Egyptian peacekeeper closes the heavy door of an armoured personnel carrier during a patrol in Nazaha, North Darfur. (27 September 2011)
)27 س��ب��ت��م��رب 2011م( دارف������ور.  ال���ن���زاه���ة، ش���ال  م���درع���ة خ���ال دوري�����ة يف  ل��ن��اق��ل��ة ج��ن��د  ال��ث��ق��ي��ل  ال���ب���اب  إغ����اق  ي���ح���اول  امل���رصي���ة  ال���س���ام  ق����وات ح��ف��ظ  ع��ن��ارص  أح���د 

الـبـيـئـيـة التـحـديـات 
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A Nepalese peacekeeper extinguishes a fire in Kuma Garadayat, North Darfur. (19 May 2011)
2011م( م��اي��و   19( دارف�����ور.  ش���ال  ق��رض��اي��ات،  ك��وم��ا  يف  ال��ن��ار  يطفئ  النيبالية  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح���د 

Rwandan peacekeepers take shelter from the sun while protecting a temporary base 
set up on the outskirts of El Sereif, North Darfur. (13 May 2013)
ع���ن���ارص ق������وات ح���ف���ظ ال����س����ام ال����روان����دي����ة ي��ح��ت��م��ون م����ن ال���ش���م���س خ�����ال م��ه��م��ة ل��ح��اي��ة 

2013م( م���اي���و   13( دارف���������ور.  ش�����ال  ال����ري����ف،  م����ش����ارف  ع����ىل  اق���ي���م���ت  م���ؤق���ت���ة  ق����اع����دة 

Environmental Challenges
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الـبـيـئـيـة التـحـديـات 
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A Thai peacekeeper drills a new 
well at UNAMID’s base in Muh-
kjar, West Darfur to provide wa-
ter for the peacekeepers there. (31 
March 2011)

ح��اف��ظ س���ام ت���اي���واين ي��ح��ف��ر ب����راً يف 

غ��رب  امل��ه��ج��ر،  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د يف  م��وق��ع 

السام  لحفظة  امل���اء  لتوفري  دارف����ور، 

)2011 م���ارس   31( املنطقة.  تلك  يف 

A Thai peacekeeper uses a tra-
ditional method, called dows-
ing, to find underground water 
at UNAMID’s base in Muhkjar, 
West Darfur. (31 March 2011)
التاياندية  السام  قوات حفظ  عنارص  أحد 

بالتغطيس  تعرف  تقليدية  طريقة  يستخدم 

للبحث عن مياه جوفية يف قاعدة لليوناميد 

يف مكجر، غرب دارفور. )31 مارس 2011م(

الـبـيـئـيـة التـحـديـات 
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2010م( أغسطس   2( دارف����ور.  ش��ال  ت��ك��س��اس،  يف  م��ه��ج��وراً  م���أوى  يتفقد  أفريقية  ال��ج��ن��وب  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح��د 
A South African peacekeeper inspects an abandoned shelter in Tiksas, North Darfur. (2 August 2010)

Environmental Challenges
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A Rwandan peacekeeper inspects the area of Tukumare, North Darfur, following clashes between Government forces and armed movements. (6 February 2011)
ف���رباي���ر 2011م(  6( امل��س��ل��ح��ة.  وال���ح���رك���ات  ال��ح��ك��وم��ي��ة  ال���ق���وات  ب���ني  اش��ت��ب��اك��ات  أع���ق���اب  دارف������ور يف  ش����ال  ت��ك��وم��ار يف  م��ن��ط��ق��ة  ي��ت��ف��ق��د  ال���روان���دي���ة  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص  أح����د 

الـبـيـئـيـة التـحـديـات 
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A Gambian peacekeeper talks with UNAMID medics in El Fasher, North Darfur. (10 November 2011)
2011م( نوفمرب   10( دارف���ور.  ش��ال  ال��ف��ارش،  يف  باليوناميد  الطبيني  املسعفني  مع  يتحدث  الغامبية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 

Environmental Challenges
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Egyptian peacekeepers assist patients affected by malaria in Um Kadada, North Darfur. In the previous days, several peacekeepers contracted malaria and were hospitalized. (26 September 2011)
2011م( سبتمرب   26( الخرطوم.  اىل  نقله  تم  أن  بعد  أحدهم  توىف  وقد  املستشفى  اىل  ونقلوا  باملاريا  السام  حفظ  قوات  من  العديد  املاضية  القليلة  األيام  خال  أصيب  دارف��ور.  شال  يف  كدادة  أم  يف  باملاريا  مصابني  مريضني  يساعدون  املرصية  السام  حفظ  قوات  عنارص 

الـبـيـئـيـة التـحـديـات 
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An Ethiopian peacekeeper examines a soldier in UNAMID’s clinic in Graida, South Darfur. (24 July 2012)
2012م( ي��ول��ي��و   24( دارف�����ور.  ج��ن��وب  ق��ري��ض��ة،  يف  لليوناميد  ع��ي��ادة  يف  ج��ن��دي  ي��س��اع��د  االث��ي��وب��ي��ة  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح���د 

A Mongolian peacekeeper based in Kabkabiya, North Darfur, attends to a patient during 
a medical training exercise. (9 December 2012)
أحد عنارص قوات حفظ السام املنغولية املتمركزة يف كبكابية يف شال دارفور يعتني مبريض أثناء تدريب طبي. )9 ديسمرب 2012م(

الـبـيـئـيـة التـحـديـات 
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Intens ive  Train ing
التدريب المكثف

As in any discipline, a high level of professional competency can only 

be achieved with preparation.  Apart from the briefings that soldiers 

undergo in their own countries prior to arrival, they train constantly 

during their deployment here.

In addition to helping maintain a high level of professionalism, 

training plays another valuable role in military life: welfare. Keeping 

troops busy with activities designed to maintain fitness and hone 

skills also helps to boost morale. Weapons training, vehicle work, 

ambush drills and even computer and language classes are part of 

soldiers’ lives at the compounds where they are deployed.

الكفاءة  من  عال  مستوى  تحقيق  ميكن  تخصص،  أي  يف  الحال  هو  كا 

مستمر  لتدريب  الجنود  يخضع  واالستعداد.  التحضري  خال  من  املهنية 

قبل  بلدانهم  يف  يتلقونها  التي  اإلحاطات  اىل  باإلضافة  هنا  انتشارهم  أثناء 

وصولهم.

يلعب  االحرتافية،  من  عال  مستوى  عىل  الحفاظ  يف  املساعدة  إىل  وباإلضافة 

القوات  عىل  اإلبقاء  الرعاية.  العسكرية:  الحياة  يف  آخر  قياً  دوراً  التدريب 

املهارات  وصقل  البدنية  اللياقة  عىل  للحفاظ  املصممة  باألنشطة  مشغولة 

بالسيارات  والعمل  األسلحة  عىل  التدريب  املعنويات.  رفع  يف  أيضا  سيساعد 

واللغة  الكمبيوتر  عىل  دروس  وحتى  الكاين  مع  التعامل  عىل  والتدريبات 

فيها. نرشهم  يتم  التي  املواقع  يف  الجنود  حياة  من  جزء  هو 

Senegalese peacekeepers train at UNAMID’s base in Um Baro, North Darfur. (14 November 2011)
)2011 ن��وف��م��رب   14( دارف������ور.  ش���ال  ب�����ارو،  أم  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  م��وق��ع  يف  ي��ت��درب��ون  ال��س��ن��ي��غ��ال  م���ن  س���ام  ح��ف��ظ��ة 



م��������س��������رية ن������ح������و ال������س������ام89



90 MARCHING TOWARD PEACE

Intensive Training
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Rwandan peacekeepers conduct 
ambush training in Tawilla, North 
Darfur. (26 September 2010).

عىل  يتدربون  السنغالية  السام  حفظ  ق��وات 

لليوناميد  قاعدة  يف  النفس  عن  الدفاع  فنون 

2011م( نوفمرب   14( دارف��ور.  بشال  برو  أم  يف 

Rwandan peacekeepers exercise at 
UNAMID’s base in Kabkabiya, 
North Darfur. (11 December 2012)

يتدربون  الرواندية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص 

كبكابية  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  باألسلحة 

2012م( دي��س��م��رب   11( دارف�����ور.  ش���ال  يف 

Senegalese peacekeepers conduct 
weapons training at UNAMID’s 
base in Um Baro, North Darfur. 
(15 November 2011)

يتدربون  السنغالية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص 

أم  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  األس��ل��ح��ة  ع��ىل 

2011م( نوفمرب   15( دارف����ور.  ب��ش��ال  ب��رو 

التدريب المكثف
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A Senegalese peacekeeper instructs his troops on martial arts at the UNAMID base in Um Baro, North Darfur. (14 November 2011)
)2011 ن���وف���م���رب   14( دارف�����������ور.  ش������ال  ب�����ورم�����ا،  أم  يف  ال���ي���ون���ام���ي���د  م����وق����ع  يف  ف���ري���ق���ه  ي����وج����ه  ال���س���ن���ي���غ���ال  م����ن  س������ام  ح����اف����ظ 

Senegalese peacekeepers exercise next to their pet, an old sheep, at 
UNAMID’s base in Um Baro, North Darfur. Having a sheep as a pet 
is a tradition in the Senegalese army. (14 November 2011)

عنارص قوات حفظ السام السنغالية يتدربون بالقرب من حيوانهم االليف، كبش عجوز، يف قاعدة لليوناميد 

يف أم برو بشال دارفور. وجود األغنام كحيوانات أليفة هو تقليد يف الجيش السنغايل. )14 نوفمرب 2011م(

Intensive Training
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An Egyptian peacekeeper trains 
his soldiers at UNAMID’s base 
in Um Kadada, North Darfur. 
(28 September 2011)

أح���د ع��ن��ارص ق���وات ح��ف��ظ ال��س��ام امل��رصي��ة 

أم  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  ج��ن��وده  ي���درب 

2011م( سبتمرب   28( دارف��ور.  شال  يف  ك��دادة، 

An Ethiopian peacekeeper trains his 
soldiers at UNAMID’s base in Grai-
da, South Darfur. (24 July 2012)

االثيوبية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح��د 

ي����درب ج���ن���وده يف ق���اع���دة ل��ل��ي��ون��ام��ي��د يف 

2012م( يوليو   24( دارف���ور.  جنوب  قريضة، 

A Rwandan peacekeeper trains in an 
ambush simulation at UNAMID’s 
base in Tawila, North Darfur. (26 
September 2010)
يتدرب  الرواندية  السام  حفظ  قوات  عنارص  أحد 

عىل كيفية التعامل يف حالة التعرض لكمني يف قاعدة 

لليوناميد يف طويلة، شال دارفور. )26 سبتمرب 2010م(

Intensive Training
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Intensive Training
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Senegalese peacekeepers do aerobics in a tent at UNAMID’s base in Um Baro, North Darfur. (14 November 2011)
2011م( نوفمرب   14( دارف����ور.  ب��ش��ال  ب��رو  أم  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  خيمة  يف  رياضية  مت��اري��ن  مي��ارس��ون  السنغالية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

Senegalese peacekeepers exercise in the outdoor gym at 
UNAMID’s base in Um Baro, North Darfur. (14 November 2011)
ال��ه��واء  يف  ال��ري��اض��ي��ة  األل��ع��اب  مي��ارس��ون  السنغالية  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

2011م( ن��وف��م��رب   14( دارف�����ور.  ب��ش��ال  ب���رو  أم  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  ال��ط��ل��ق 

التدريب المكثف
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Mongolian peacekeepers exercise at UNAMID’s base in Kabkabiya, North Darfur. (9 December 2012)
2012م( ديسمرب   9( دارف����ور.  ش��ال  يف  كبكابية  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  ال��ري��اض��ة  مي��ارس��ون  املنغولية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

Intensive Training
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Mongolian peacekeepers take computer classes at UNAMID’s base in Kabkabiya, North Darfur. (9 December 2012)
2012م( ديسمرب   9( دارف����ور.  ش��ال  يف  كبكابية  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  الكومبيوتر  يف  دروس���ا  يتلقون  املنغولية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

التدريب المكثف
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Base Life
حـيــاة الـمـعـسـكــر

After daily duties, the peacekeepers have personal time to themselves. 

Confined to their compounds while off duty, the soldiers spend their 

time in the best way they can: playing sports, getting rest, chatting 

with friends, telephoning relatives, watching television and attending 

religious services. 

The peacekeepers frequently gather at events to socialize, which 

generally helps to reduce stress.

خاص  وقت  السام  حفظ  قوات  لعنارص  يكون  اليومية،  الواجبات  بعد 

الدوام،  ساعات  بعد  املعسكر  داخل  الجنود  ميكث  بأنفسهم.  للعناية 

وأخذ  الرياضة  مارسة  مثل  ممكنة  طريقة  أفضل  يف  وقتهم  ويقضون 

التلفزيون  ومشاهدة  هاتفيا  واألق��ارب  األصدقاء  مع  والدردشة  الراحة 

الدينية.  الشعائر  وأداء 

اجتاعية  لقاءات  يف  البعض  ببعضهم  السام  حفظ  قوات  أفراد  يجتمع 

عموماً. التوتر  من  الحد  يف  يساعد  وهذا 

A South African peacekeeper prepares his uniform in his tent at UNAMID’s base in Kutum, North Darfur. (4 August 2010)
2010م( أغ��س��ط��س   4( دارف�����ور.  ش���ال  ك��ت��م،  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  خيمته  يف  ال��ع��س��ك��ري  زي���ه  يجهز  أف��ري��ق��ي��ة  ال��ج��ن��وب  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح���د 
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Base Life
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A Gambian peacekeeper washes his 
teeth before going on duty at UNA-
MID’s headquarters in El Fasher, 
North Darfur. (10 November 2011)

يغسل  الغامبية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 

اليوناميد  مقر  يف  لعمله  يذهب  أن  قبل  أسنانه 

2011م( نوفمرب   10( دارف���ور.  ش��ال  ال��ف��ارش،  يف 

A Gambian peacekeeper prepares him-
self before going on duty at UNAMID’s 
headquarters in El Fasher, North Darfur. 
(10 November 2011)

يستعد  الغامبية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 

يف  ال��ي��ون��ام��ي��د  م��ق��ر  يف  لعمله  ي��ذه��ب  أن  ق��ب��ل 

2011م( نوفمرب   10( دارف����ور.  ش��ال  ال��ف��ارش، 

South African peacekeepers get dressed 
in the morning at UNAMID’s base in 
Kutum, North Darfur. (4 August 2010)

أفريقية  الجنوب  السام  حفظ  ق��وات  عنارص 

لليوناميد  قاعدة  يف  الصباح  يف  مابسهم  يرتدون 

2010م( أغسطس   4( دارف���ور.  ش��ال  كتم،  يف 

الـمـعـســكــر حــيــاة 
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يصطفون  الغامبية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص 

يف  للطعام  ق��اع��ة  يف  ال��غ��داء  ط��ع��ام  ل��ت��ن��اول 

امل��ي��ز ال��خ��اص ب��ه��م يف م��ق��ر ال��ي��ون��ام��ي��د يف 

2011م( نوفمرب   10( دارف���ور.  ش��ال  ال��ف��ارش، 

A Senegalese peacekeeper cooks 
food for the contingent based 
in Um Baro, North Darfur. (15 
November 2011)

A Mongolian peacekeeper chops 
potatoes at UNAMID’s base in 
Kabkabiya, North Darfur. (10 De-
cember 2012)

املنغولية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص  إح���دى 

يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  ال��ب��ط��اط��س  تقطع 

2012م( ديسمرب   10( دارف��ور.  شال  يف  كبكابية 

Gambian peacekeepers queue for 
lunch in their mess hall at UNA-
MID’s headquarters in El Fasher, 
North Darfur. (10 November 2011)

السنغالية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح��د 

أم  امل��ت��م��رك��زة يف  ل��ل��وح��دات  ال��ط��ع��ام  ي��ع��د 

2011م( نوفمرب   15( دارف����ور.  ب��ش��ال  ب��رو 

Base Life
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Gambian peacekeepers eat in 
their mess hall at UNAMID’s 
headquarters in El Fasher, North 
Darfur. (10 November 2011)
عنارص قوات حفظ السام الغامبية يتناولون الطعام 

اليوناميد  مقر  يف  بهم  الخاصة  للطعام  قاعة  يف 

2011م( نوفمرب   10( دارفور.  شال  الفارش،  يف 

Thai peacekeepers eat food in 
their mess hall at UNAMID’s 
base in Muhkjar, West Darfur. 
(30 March 2011)
التاياندية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

الخاصة  الطعام  قاعة  يف  الطعام  يتناولون 

مكجر،  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  ق��اع��دة  يف  ب��ه��م 

2011م( م����ارس   30( دارف������ور.  غ���رب 

A South African peacekeeper eats 
a food ration in his tent after a 
patrol in Kutum, North Darfur. (4 
August 2010)
أفريقية  الجنوب  السام  حفظ  قوات  عنارص  أحد 

دوري��ة  بعد  خيمته  يف  الغذائية  حصته  يأكل 

2010م( أغسطس   4( دارف���ور.  ش��ال  كتم،  يف 

Base Life



م��������س��������رية ن������ح������و ال������س������ام107

الـمـعـســكــر حــيــاة 



108 MARCHING TOWARD PEACE

Base Life



م��������س��������رية ن������ح������و ال������س������ام109

A Gambian peacekeeper repairs mili-
tary clothing at UNAMID’s head-
quarters in El Fasher, North Darfur. 
(10 November 2011)
أحد عنارص قوات حفظ السام يصلح  مابس عسكرية يف 

مقر اليوناميد يف الفارش، شال دارفور. )10 نوفمرب 2011م(

A Gambian peacekeeper watches a 
movie in his accommodation at UN-
AMID’s headquarters in El Fasher, 
North Darfur. (10 November 2011)
الغامبية  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص  أح���د 

يف  اليوناميد  مقر  يف  سكنه  يف  فيلاً  يشاهد 

2011م( نوفمرب   10( دارف����ور.  ش��ال  ال��ف��ارش، 

Ethiopian peacekeepers rest in ac-
commodation at UNAMID’s base in 
Graida, South Darfur. (24 July 2012)
يسرتيحون  االثيوبية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص 

يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  إقامتهم  أم��اك��ن  يف 

2012م( يوليو   24( دارف����ور.  بجنوب  قريضة 

الـمـعـســكــر حــيــاة 
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The telephone used by UNAMID troops for 
personal communication at the base in Um Baro, 
North Darfur. (14 November 2011)

الشخصية  ل��ات��ص��االت  ال��ي��ون��ام��ي��د  ق���وات  تستخدمه  ه��ات��ف 

2011م( نوفمرب   14( دارف����ور.  ب��ش��ال  ب��رو  أم  يف  ق��اع��دة  يف 

A Senegalese peacekeeper talks with his 
relatives back home in a communications 
container at UNAMID’s base in Um Baro, 
North Darfur. (14 November 2011)

مع  يتحدث  السنغالية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح��د 

لليوناميد  ق��اع��دة  يف  ل��ات��ص��االت  محل  يف  ب��ل��ده  يف  أق��ارب��ه 

2011م( ن��وف��م��رب   14( دارف�������ور.  ب���ش���ال  ب����رو  أم  يف 

An Ethiopian peacekeeper positions himself 
to get good reception for his mobile phone 
at UNAMID’s base in Graida, South Darfur. 
(25 July 2012)
يبحث  االث��ي��وب��ي��ة  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع���ن���ارص  أح����د 

ع��ن م��وق��ع اس��ت��ق��ب��ال ج��ي��د ل��ه��ات��ف��ه امل��ح��م��ول يف ق��اع��دة 

2012م( يوليو   25( دارف���ور.  جنوب  قريضة،  يف  لليوناميد 

Base Life
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A Gambian peacekeeper chats with his family on a laptop at UNAMID’s base in El Fasher, North Darfur. (10 November 2011)
2011م( نوفمرب   10( دارف���ور.  ش��ال  الفارش،  يف  لليوناميد  قاعدة  يف  محمول  كمبيوتر  جهاز  عىل  عائلته  مع  الحديث  يتبادل  الغامبية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 

A South African peacekeeper collects mail from home at UNAMID’s base in Kutum, 
North Darfur. (27 March 2012)
أحد عنارص قوات حفظ السام الجنوب أفريقية يستلم الربيد من بلده يف قاعدة لليوناميد يف كتم، شال دارفور. )27 مارس 2012م(

الـمـعـســكــر حــيــاة 
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Mongolian peacekeepers based in Kabkabiya, North Darfur, read in their library during their spare time. (9 December 2012)
)2012 دي��س��م��رب   9 ( ل����ف����راغ.  ا وق����ت  خ����ال  امل��ك��ت��ب��ة  يف  ي����ق����رأون  دارف�������ور،  ش����ال  ب��ي��ة،  ك��ب��ك��ا يف  م��ن��غ��ول��ي��ا  م���ن  س����ام  ح��ف��ظ��ة 

Thai peacekeepers water a garden at UNAMID’s base in Muhkjar, West 
Darfur. (29 March 2011)

ي���ان���دي���ة ي���س���ق���ون ح���دي���ق���ة يف  ل���ت���ا ا ل����س����ام  ا ع����ن����ارص ق�������وات ح���ف���ظ 

2011م( م�����ارس   29 ( دارف��������ور.  غ����رب  م���ك���ج���ر،  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  ق���اع���دة 

الـمـعـســكــر حــيــاة 
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A Rwandan peacekeeper pushes 
a garbage cart in the workshop 
at UNAMID’s base in Zam Zam, 
North Darfur. (7 February 2012)

يدفع  الرواندية  السام  حفظ  قوات  عنارص  أحد 

لليوناميد  قاعدة  يف  ورش��ة  يف  القامة  عربة 

2012م( فرباير   7( دارف���ور.  ش��ال  زم��زم،  يف 

A Rwandan peacekeeper washes 
dishes at UNAMID’s base in 
Zam Zam, North Darfur. (7 
February 2012)

الرواندية  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 

يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  األط��ب��اق  يغسل 

2012م( ف��رباي��ر   7( دارف����ور.  ش��ال  زم���زم، 

Mongolian peacekeepers repair a 
truck in Kabkabiya, North Dar-
fur. (10 December 2012)
يصلحون  املنغولية  السام  حفظ  قوات  عنارص 

كبكابية  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  شاحنات 

2012م( ديسمرب   10( دارف����ور.  ش��ال  يف 
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An Ethiopian peacekeeper receives a haircut from the staff barber at UNAMID’s base in Graida, South Darfur. (25 July 2012)
2012م( ي��ول��ي��و   25( دارف�����ور.  ج��ن��وب  ق��ري��ض��ة،  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  امل��وظ��ف��ني  ح���اق  ل���دى  ش��ع��ره  ي��ق��ص  االث��ي��وب��ي��ة  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق���وات  ع��ن��ارص  أح���د 

Base Life
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Ethiopian troops play cards during their spare time in the evening at UNAMID’s base in Graida, South Darfur. (23 July 2012)
2012م( ي��ول��ي��و   23( دارف�����ور.  ج��ن��وب  ق��ري��ض��ة،  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  امل��س��اء  يف  ف��راغ��ه��م  أوق����ات  خ���ال  ال����ورق  يلعبون  االث��ي��وب��ي��ة  ال��ق��وات  م��ن  ع��ن��ارص 

الـمـعـســكــر حــيــاة 
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Rwandan peacekeepers sing a traditional song at UNAMID’s base in Kabkabiya, North Darfur. (23 June 2010)
2010م( ي��ون��ي��و   23( دارف�����ور.  ش���ال  يف  كبكابية  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  ق��اع��دة  يف  تقليدية  أغ��ن��ي��ة  ي����ؤدون  ال���روان���دي���ة  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص 
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In Kutum, North Darfur, South African peacekeepers perform a traditional dance during a commemoration ceremony to honour the time they have served in Darfur. (17 March 2011)
2011م( م�������ارس   17( دارف�����������ور.  يف  خ���دم���ت���ه���م  ب���ت���ك���ري���م  االح����ت����ف����ال  م����راس����م  خ������ال  ت���ق���ل���ي���دي���ة  رق����ص����ة  ي��������ؤدون  أف���ري���ق���ي���ة  ال����ج����ن����وب  ال����س����ام  ح���ف���ظ  ق�������وات  ع����ن����ارص  دارف�����������ور،  ش������ال  ك����ت����م،  يف 

الـمـعـســكــر حــيــاة 
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Ethiopian peacekeepers work on a vehicle at UNAMID’s base in Graida, South Darfur. (25 July 2012)
2012م( يوليو   25( دارف����ور.  ج��ن��وب  قريضة،  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  س��ي��ارة  ع��ىل  يعملن  االثيوبية  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

South African peacekeepers celebrate International Women’s Day at UNAMID’s 
base in Kutum, North Darfur. (8 August 2011)
ع����ن����ارص ق�������وات ح���ف���ظ ال�����س�����ام ال����ج����ن����وب أف���ري���ق���ي���ة ي��ح��ت��ف��ل��ن ب����ال����ي����وم ال���ع���امل���ي 

2011م( أغ���س���ط���س   8( دارف����������ور.  ش�����ال  ك���ت���م،  يف  ل���ل���ي���ون���ام���ي���د  ق����اع����دة  يف  ل���ل���م���رأة 
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Ethiopian peacekeepers watch television during their spare time at UNAMID’s base in Graida, South Darfur. (23 July 2012)
2012م( يوليو   23( دارف����ور.  ج��ن��وب  ق��ري��ض��ة،  يف  لليوناميد  ق��اع��دة  يف  ف��راغ��ه��م  وق��ت  أث��ن��اء  التلفزيون  ي��ش��اه��دون  االث��ي��وب��ي��ة  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص 
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South African peacekeepers watch a movie during their spare time at UNAMID’s base in Kutum, North Darfur. (4 August 2010)
أغ��س��ط��س 2010م(  4( دارف������ور.  ش���ال  ك��ت��م،  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د يف  ق���اع���دة  ف��راغ��ه��م يف  وق���ت  خ���ال  ف��ي��ل��اً  ي��ش��اه��دون  أف��ري��ق��ي��ة  ال��ج��ن��وب  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص 

الـمـعـســكــر حــيــاة 
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A Thai peacekeeper based in Muhk-
jar, West Darfur, plays football dur-
ing his spare time. (30 March 2011)

التاياندية  ال��س��ام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 

كرة  يلعب  دارف��ور،  غرب  مكجر،  يف  املتمركزة 

2011م( م��ارس   30( فراغه.  وقت  خال  القدم 

Ethiopian peacekeepers based in 
Graida, South Darfur, play vol-
leyball during their spare time. 
(23 July 2012)

املتمركزة  االثيوبية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص 

الطائرة  الكرة  يلعبون  دارفور،  جنوب  قريضة،  يف 

2012م( يوليو   23( ف��راغ��ه��م.  أوق���ات  خ��ال 

A Mongolian peacekeeper plays 
table tennis in the gym at UNA-
MID’s base in Kabkabiya, North 
Darfur. (9 December 2012)

تنس  يلعبون  املنغولية  السام  قوات حفظ  عنارص 

الطاولة يف صالة األلعاب الرياضية يف قاعدة لليوناميد 

2012م( ديسمرب   9( دارفور.  شال  يف  كبكابية  يف 

الـمـعـســكــر حــيــاة 
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Nigerian peacekeepers prepare themselves for evening prayers in El Daein, East Darfur. (9 October 2012)
2012م( أك���ت���وب���ر   9( دارف�������ور.  ب����رشق  ال��ض��ع��ني  يف  ال���ع���ش���اء  ل���ص���اة  ي��س��ت��ع��دون  ال��ن��ي��ج��ريي��ة  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق�����وات  ع���ن���ارص 

Gambian peacekeepers pray at UNAMID’s headquarters in El Fasher, 
North Darfur. (10 November 2011)
عنارص قوات حفظ السام الغامبية يؤدون الصاة يف مقر اليوناميد يف الفارش، شال دارفور. )10 نوفمرب 2011م(
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Nigerian peacekeepers attend a religious service at UNAMID’s base in El Daein, East Darfur. (8 October 2012)
2012م( أك��ت��وب��ر   8( دارف�����ور.  ب���رشق  ال��ض��ع��ني  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  ق��اع��دة  يف  دي��ن��ي��ة  ش��ع��ائ��ر  ي��ح��رون  ال��ن��ي��ج��ريي��ة  ال��س��ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص 

Nigerian peacekeepers attend a religious service at UNAMID’s base in El 
Daein, East Darfur. (8 October 2012)
ع����ن����ارص ق�������وات ح���ف���ظ ال����س����ام ال���ن���ي���ج���ريي���ة ي��������ؤدون ال����ص����اة وي���غ���ن���ون يف 

2012م( أك���ت���وب���ر   8( دارف����������ور.  ب�����رشق  ال���ض���ع���ني  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  ق����اع����دة 

الـمـعـســكــر حــيــاة 



132 MARCHING TOWARD PEACE

Ultimate Sacrifice
تــضــحــيــات كــبــرى

Since the Mission’s inception, nearly 50 UNAMID soldiers have 

given their lives for the people of Darfur; many others have been 

injured in attacks. While the United Nations Security Council has 

authorized the Mission to use military force, the number of armed 

attacks against the Mission’s peacekeepers has increased, typically 

taking the form of ambushes. Attacking any peacekeeper is a war 

crime; Sudan is responsible for investigating these crimes and holding 

the perpetrators accountable.

United Nations Secretary-General Ban Ki-moon describes attacks 

against UNAMID’s peacekeepers as cowardly. “Such incidents are a 

reminder to all of us of the great price everyone pays in the absence 

of peace,” says UNAMID Joint Special Representative Mohamed 

Ibn Chambas. “Our peacekeepers have made the ultimate sacrifice 

while attempting to bring peace to Darfur.”

من  بحياتهم  ليوناميد  ا من  عسكري   50 نحو  ضحى  لبعثة،  ا ية  بدا منذ 

أن  حني  يف  هجات.  يف  آخرون  كثريون  أصيب  فيا  دارفور  شعب  أجل 

القوة  الستخدام  لبعثة  ا فوض  قد  املتحدة  لألمم  لتابع  ا األمن  مجلس 

السام  حفظ  قوات  ضد  املسلحة  الهجات  عدد  ازداد  العسكرية، 

مهاجمة  تعترب  كاين.  شكل  العادة  يف  اتخذت  لتي  وا للبعثة  لتابعة  ا

املسؤولة  الجهة  هو  والسودان  حرب؛  جرمية  السام  لحفظ  قوات  أي 

للمساءلة. مرتكبيها  وتقديم  الجرائم  هذه  يف  لتحقيق  ا عن 

قوات  ضد  الهجات  مون  يك  بان  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وصف 

املشرتك  الخاص  املمثل  وقال  بالجبانة.  لليوناميد  لتابعة  ا السام  حفظ 

جميعا  لنا  تذكري  الحوادث  هذه  »تعترب  شمباس  بن  محمد  لليوناميد 

»لقد  وأضاف  السام«  غياب  يف  الجميع  يدفعه  الذي  لباهظ  ا بالثمن 

أثناء  كربى  تضحيات  لليوناميد  لتابعة  ا السام  حفظ  قوات  عنارص  قدم 

دارفور«. يف  السام  إحال  محاوالتهم 

An Egyptian peacekeeper prays beside the coffin containing the body of one of his comrades killed in an ambush near 
Katia, South Darfur. (8 May 2010)
ت���اب���وت ج��ث��ة أح���د رف���اق���ه ق��ت��ل يف ك��م��ني ق���رب ك��ات��ي��ا، ج��ن��وب دارف������ور. )8 م��اي��و 2010م( ب��ج��ان��ب  امل���رصي���ة ي��ص��يل  ال���س���ام  أح���د ع��ن��ارص ق����وات ح��ف��ظ 
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A peacekeeper pays his respects during a memorial service to honour those killed in the line of duty in North Darfur.  (8 December 2009)
2009م دي���س���م���رب   8( دارف����������ور.  ش�����ال  يف  واج���ب���ه���م  أداء  خ�����ال  ق���ت���ل���وا  ال����ذي����ن  زم����ائ����ه  ت���أب���ني  ح���ف���ل  يف  ي����ش����ارك  ال����س����ام  ح���ف���ظ  ق������وات  ع���ن���ارص  أح�����د 

Ultimate Sacrifice
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Egyptian peacekeepers carry the coffin containing the body of one of their comrades killed in an ambush near Katia village, South Darfur. (8 May 2010)
2010م( م����اي����و   8( دارف����������ور.  ج����ن����وب  ك���ات���ي���ا،  ق�����رب  ك���م���ني  يف  ق���ت���ل  رف���اق���ه���م  أح�����د  ج���ث���ة  ع����يل  ي���ح���ت���وي  ت����اب����وت  ي���ح���م���ل���ون  امل����رصي����ة  ال����س����ام  ح���ف���ظ  ق�������وات  ع����ن����ارص 

تــضــحــيــات كــبــرى
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A UNAMID ambulance in Khor 
Abeche, South Darfur, was dam-
aged in an ambush in which seven 
peacekeepers were killed and 17 
wounded. (14 July 2013)

سيارة إسعاف تابعة لليوناميد يف خور أبيش يف جنوب 

دارفور تررت يف كمني قتل فيه سبعة من قوات 

حفظ السام وأصيب 17 اخرون. )14 يوليو 2013م(

A UNAMID car stained with 
the blood of peacekeepers am-
bushed in El Geneina, West 
Darfur. (15 October 2013)

ب�دم��اء  م�ل�ط�خ�ة  لل�ي�ون�ام�ي�د  تابعة  سيارة 

ق���وات ح��ف��ظ ال��س��ام أص��ي��ب��وا يف ك��م��ني يف 

2013م( أكتوبر   15( دارف���ور.  غ��رب  الجنينة، 

UNAMID peacekeepers inspect a 
vehicle damaged in an ambush in El 
Geneina, West Darfur. Four peace-
keepers were killed and eight injured 
in this incident. (3 October 2012)

سيارة  يفحصون  ال��س��ام  حفظ  ق���وات  ع��ن��ارص 

الجنينة،  يف  كمني  يف  ت��ررت  لليوناميد  تابعة 

حفظ  ق��وات  م��ن  فيه  أرب��ع��ة  قتل  دارف���ور  غ��رب 

2012م( أكتوبر   3( آخ��رون.  مثانية  وأصيب  السام 

Ultimate Sacrifice
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تــضــحــيــات كــبــرى
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Ultimate Sacrifice



م��������س��������رية ن������ح������و ال������س������ام139

An Egyptian peacekeeper recovers at UNAMID’s hospital in Nyala, South Darfur, after being attacked in an ambush in Katila. (8 May 2010)
2010م( م��اي��و   8( ك��ات��ي��ا.  يف  ك��م��ني  يف  ل��ه��ج��وم  ت��ع��رض��ه  ب��ع��د  دارف������ور،  ج��ن��وب  ن���ي���اال،  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  م��س��ت��ش��ف��ى  يف  ي��ت��ع��اىف  امل���رصي���ة  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص  أح���د 

A Nigerian peacekeeper recovers in a clinic after sustaining injuries during an ambush in 
El Geneina, West Darfur, in which four peacekeepers were killed and eight others injured 
by unidentified assailants. (3 October 2012)

دارف��ور،  غ��رب  الجنينة،  يف  كمني  خ��ال  بجروح  اصابته  بعد  عيادة  يف  يتعاىف  النيجريية  السام  حفظ  ق��وات  عنارص  أح��د 

2012م( أكتوبر   3( مجهولني.  مهاجمني  يد  عىل  اخ��رون  مثانية  واصيب  السام  حفظ  ق��وات  من  أربعة  فيه  قتل  حيث 

تــضــحــيــات كــبــرى
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One of the three injured Nigerian peacekeepers attacked in an ambush in Labado, East Darfur, is visited by one of his comrades at UNAMID’s hospital in Nyala, South Darfur. (4 July 2013)
2013م( ي��ول��ي��و   4( دارف������ور.  ج��ن��وب  ن���ي���اال،  يف  ال��ي��ون��ام��ي��د  م��س��ت��ش��ف��ى  يف  زم���ائ���ه  أح���د  ي�����زوره  ح��ي��ث  دارف������ور،  رشق  ل���ب���دو،  يف  ك��م��ني  يف  ه��ج��وم  يف  اص��ي��ب��وا  ال���ذي���ن  ال��ث��اث��ة  ال��ن��ي��ج��ريي��ة  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص  أح���د 

Ultimate Sacrifice
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An Egyptian peacekeeper recovers at UNAMID’s hospital in Nyala, South Darfur, after being attacked in an ambush in Katila. (8 May 2010)
2010م( م��اي��و   8( ك��ات��ي��ا.  يف  ك��م��ني  يف  ل��ه��ج��وم  ت��ع��رض��ه  ب��ع��د  دارف������ور،  ج��ن��وب  ن���ي���اال،  يف  ل��ل��ي��ون��ام��ي��د  مستشفى  يف  ي��ت��ع��اىف  امل���رصي���ة  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ق����وات  ع��ن��ارص  أح���د 

تــضــحــيــات كــبــرى
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Ultimate Sacrifice



م��������س��������رية ن������ح������و ال������س������ام143

A Gambian peacekeeper holds a wreath at UNAMID’s headquarters during the ceremony to commemorate the International Day of United Nations Peacekeepers. (29 May 2012)
أح���د ع��ن��ارص ق����وات ح��ف��ظ ال��س��ام ال��غ��ام��ب��ي��ة ي��ح��م��ل إك��ل��ي��ا م��ن ال���زه���ور يف م��ق��ر ال��ي��ون��ام��ي��د خ���ال ح��ف��ل إلح��ي��اء ذك����رى ال��ي��وم ال����دويل ل��ق��وات ح��ف��ظ ال��س��ام ال��ت��اب��ع��ة ل��ألم��م امل��ت��ح��دة. )29 م��اي��و 2012م(

A Nigerian peacekeeper plays his trumpet at UNAMID’s headquarters during the ceremony to 
commemorate the International Day of United Nations Peacekeepers. (29 May 2012)

ال��ي��ون��ام��ي��د خ����ال حفل  ال���ب���وق يف م��ق��ر  ال��ن��ي��ج��ريي��ة ي���ع���زف ع���ىل  ال���س���ام  أح����د ع���ن���ارص ق�����وات ح��ف��ظ 

2012م( م���اي���و   29( امل���ت���ح���دة.  ل���ألم���م  ال��ت��اب��ع��ة  ال���س���ام  ح��ف��ظ  ل���ق���وات  ال������دويل  ال���ي���وم  ذك�����رى  إلح���ي���اء 

كــبــرى تــضــحــيــات 
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